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Bakgrund 
Ett tydligt resultat från rapporten ”Inventory of Offshore Education in Sweden”, [ref 1] är att 
det idag saknas utbildningar inom offshore management, speciellt på master nivå. De 
utbildningar som finns idag är mer operativt inriktade. 

En grundläggande ide är att ett framgångsrikt management av ett rederi bör vila på 
hållbarhet vilket kan beskrivas med de fem hörnstenar: ”leadership”, ”safety”, ”quality”, 
”energy efficiency” och ”environmental protection”. Detta är inte bara relevant för rederier 
utan även för t.ex. myndigheter, klassningsbolag och systemleverantörer. Det finns i 
nuläget ett masterprogram i Maritime Management på Sjöfart och marin teknik, Chalmers, 
som fokuserar på just detta, men idag finns ingen tydlig inriktning mot offshore industrins 
speciella krav.  

Chalmers Professional Education levererar idag få kurser som är uppbyggda efter 
offshore industrins behov och även här skulle det finnas ett behov av att erbjuda kurser på 
avancerad management nivå som täcker upp offshore industrins behov av kompetens och 
utbildning. 

[Ref 1]  Inventory of Offshore Education in Sweden”, Andreas Hanning, Chalmers 
University of Technology and Offshore Academy, OffshoreVäst 4/15/2014 

  

Mål med projektet 
Detta projektförslag syftar till att genomföra en förstudie för att se hur Skandinaviens 
offshore industris nuvarande och framtida kompetens behov kan mötas med rätt 
utformade kurser och utbildningar. Synergier med befintliga kurser kommer att 
undersökas. Projektet kommer att titta på möjliga utbildningssystem och koncept som är 
anpassade efter branschens behov när det gäller t.ex. utformning, genomförande, 
upprätthållande av aktualitet. Vidare kommer frågan hur branschens erfarenheter löpande 
kan vävas in i utbildningen. Projektet kommer att bilda en referensgrupp bestående av 
representanter från näringen vilka har ett intresse av offshore utbildningar. Flera av 
representanterna kommer från OffshoreVäst konsortiet, men det kommer även finnas 
representanter utanför konsortiet.  Projektet, som är en förstudie, kommer att lägga 
grunden för kommande projektansökningar som syftar till att implementera 
utbildningssystemet och att utveckla nya masterkurser och fortbildningskurser. 

Projekttid 
Start: 2014-09-15 
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